PRAVIDLÁ INSTAGRAMOVEJ SÚŤAŽE
USPORIADATEĽ:

HUMMUS AND COUSCOUS BAR s.r.o.

DOBA TRVANIA:
ŽREBOVANIE VÝHERCOV:

07.12.2020-17.12.2020
18.12.2020

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE
1. FOLLOW INSTAGRAMOVÝCH ÚČTOV:
@hummus_and_couscous_bar
@pepsiskofficial
@hurricanefactory_tatralandia
@kavovna.sk
@comcare_sro
@wolt.slovensko
@freshbox.sk
@limenita_juices
@prezentia.sk

2. OZNAČENIE KAMARÁTA V KOMENTÁRI
○ Označiť kamaráta je potrebné v komentári hlavného príspevku
súťaže
○ Koľko kamarátov označíš, toľkokrát si v žrebovaní o výhry (každého
kamaráta je potrebné označiť v samostatnom komentári)
3. ZDIEĽANIE SÚŤAŽNÉHO PRÍSPEVKU VO SVOJOM PRÍBEHU

1. Základné informácie

1.1 Organizátormi súťaží je spoločnosť Hummus and Couscous Bar s.r.o. so sídlom na
Okružná 576/40, Hrubá Borša 900 50, IČO: 51 228 581, Slovensko, Zapísaná v registri Okr. súd
registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „organizátor“ alebo len).

1.2 Názov súťaží je „Veľká vianočná súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaže sa konajú v období, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaží,
t.j. od 07.12.2020 do 17.12.2020.

1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, nie je odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s
ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke
https://www.instagram.com/hummus_and_couscous_bar/ a v termíne určenom v

konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži, označí človeka (prípadne viacero ľudí) do komentára
pod súťažnú fotografiu a začne sle
dovať označené instagramové účty.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamest
nanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia §
116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke
https://www.instagram.com/hummus_and_couscous_bar/ a to v konkrétny dátum, ktorý je
uvedený pod konkrétnou súťažou - 18.12.2020

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou
osobou.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

● zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,

● obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne
akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
● obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o
inej osobe,
● podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
● pro
pagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
● ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
● navádzajú iné osoby na ne
morálne konanie alebo na konanie, ktoré je v roz
pore so
vše
obecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
● sú v rozpore s týmito pravid
lami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi
plat
nými v Slovenskej republike,
● organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výher
covia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do
súťaže, pomocou náhodného výberu z instagramového účtu. Celé losovanie bude
zaznamenané na video zázname.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca a označená osoba vyhrajú ceny, ktoré sú zaradené do konkrétnej súťaže.

4.2 Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej
forme v poste instagramovej stránky
https://www.instagram.com/hummus_and_couscous_bar/ a súčasne ho kontaktuje
prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho
oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne. Pri hlavnej výhre “Hummus v prevádzkach
Hummus and Couscous Bar-u na rok zadarmo” je potrebné informovať prevádzkovateľa súťaže komu
bude výhra venovaná, pre registráciu “zlatej karty”. Darovanie výhry je potrebné nahlásiť do
31.12.2020. V prípade nenahlásenia “darovania” bude “zlatá karta” vystavená na výhercu.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať osobným odberom na vybranej pobočke Hummus and
Couscous Bar-u.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení po
žadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a
nemajú nárok na akékoľvek iné pl
nenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto
pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.
Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu
vyhlási or
ganizátor na webovej stránke www.hummusbar.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné
pravidlá.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.
Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu
neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.Usporiadateľ si vyhradzuje právo
bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti
Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagramový účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v
zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete Instagram, ako
i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Hlavná výhra “Hummus v prevádzkach Hummus and Couscous Bar-u na rok zadarmo” je platná v
prípade nasledovných podmienok

1. Výherca je povinný sa fyzicky preukázať “Zlatou kartou” pri návšteve prevádzky resp. Pri
uplatnení výhody. (je potrebné ju mať fyzicky k dispozícií, nie fotografia, ani kópia).
2. Nie je možné uplatniť pri objednávke na dovoz. Je potrebné byť fyzicky na prevádzke.
3. “Zlatá karta”, resp. výhody s ňou spojené, je na meno, je neprenosná a je platná len pre
výhercu.
4. Výhrou “Stravovanie v prevádzkach Hummus and Couscous Bar-u na rok zadarmo” sa rozumie
nasledovné
○

Platnosť karty je od 1.1.2021 do 31.12.2021

○

1 hlavné jedlo denne do hodnoty 6 € (z ponuky Hummus, Couscous, Laffa)

○

Obal, extra položky, nápoje, polievky,akýkoľvek iný doplnkový sortiment nie sú súčasťou
výhry/výhod karty

○

Nie je možné na porciu uplatniť vernostný program (kartičky/trifft)

○

Platné pre prevádzky Hummus and Couscous Bar-u

○

■

Aupark

■

Avion

■

Bory

■

Fresh Market

Platí vždy na 1 porciu v jednej prevádzke denne (nie je možné uplatniť viac ako jednu
porciu denne na každej prevádzke, vždy len v jednej vybranej prevádzke)

6. Vyhlásenie súťažiaceho a sú
hlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných úda
jov, ktoré
organizátorovi poskytol počas trva
nia súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien
na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na
doručenie výhry, nie však dlhšie ako 1 mesiac.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej
instagramovej stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas
trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie
súťažiaceho zo súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 07.12.2020.

V Bratislave dňa 7.12.2020

Hummus and Couscous Bar s.r.o.

